Temeljem članka 11.Odluke o stipendijama Grada Vrlika, (Sl.gl.Grada
Vrlika br:2/12) gradonačelnik Grada Vrlika, donio je slijedeću:
O D L U K U
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija Grada Vrlika
u akademskoj 2013/2014
I.
Raspisuje se natječaj za dodjelu stipendija Grada Vrlika za akademsku
god 2013/2014.god.i to:
10 stipednija u mjesečnom iznosu od 500,00 kuna.
II.
Pravo sudjelovanja na natjecanju za stipendiju imaju redoviti studenti
upisani na stručnim i sveučilišnim studijima u Republici Hrvatskoj, koji
imaju prebivalište na području Grada Vrlika duže od dvije godine od
dana raspisivanja natječaja i to.
1. studenti prve godine preddiplomskog ili stručnog studija koji su
tijekom srednjoškolskog obrazovanja ostvarili prosječan opći
uspjeh s najmanjem 4,25 ocjenom.
2. studenti koji su redovito upisali 2,3,4 i 5 godinu studija.

Pravo na natjecanje ne ostvaruju student koji se obrazuju uz rad ili s
osnova osobnih potreba.
III.
Prijavi na natječaj potrebito je priložiti:
-zamolbu,
-domovnicu,
-rodni list,
-potvrdu o redovitom upisu u akademsku godinu
-prepis ocjena s izračunatim prosjekom ocjena
- Izjava studenta da ne prima stipendiju po drugoj osnovi,
-uvjerenje o prebivalištu
- potvrda o postignutim uspjesima na državnim,međunarodnim i drugim
natjecanjima.
Kandidati koji se pozivaju na socijalni status obitelji prilažu i:
- potvrda o visini primanja roditelja, potvrda da je kandidat ili roditelj
korisnik socijalne skrbi, potvrda da je roditelj nezaposlen, potvrda da je
roditelj kandidata samohran ili je bez oba roditelja, potvrda da je
kandidat dijete hrvatskog branitelja ili poginulog hrvatskog branitelja,

potvrdu da je kandidat dijete invalida preko 50%, potvrdu da je kandidat
invalid.
Potvrde i dokazi se mogu priložiti i u preslikama, ali Grad zadržava
pravo u tijeku postupka dodjele od kandidata zatražiti izvornike ili
ovjerene preslike izvornika.
IV.
Prijave s kompletnom dokumentacijom podnose se na adresu: Grad
Vrlika, trg. fra Filipa Grabovca 6, 21236 Vrlika, sa naznakom “Za
stipendije” u roku od 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj
ploči Grada Vrlika.
Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se
uzimati u obzir.

Klasa:021-05/13-01/45
Ur.br.2175-06/13-01

Gradonačelnik:
Ivan Ćorić

Natječaj je objavljen na oglasnoj ploči
Grada Vrlika i počinje teći od 16. prosinca 2013.

